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2  ÀREA DE RELIGIÓ 
 El sentit religiós de la persona humana.  ( Bloc 1 ). 
Competències -  En ciència i tecnologia. - Esperit emprenedor. 

Con
ting

uts
 

CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 
1. Déu pare de la humanitat, desitja la nostra felicitat. 2. Déu ha posat la creació al servei dels homes i les dones, dels nens i les nenes de tot el món. 3. Déu ha creat l’home i la dona amb el desig de fer-los amics. 4. El valor de l’amistat. Necessitat de tenir amics i amigues. 

      

1. La creació com a regal de Déu. 2. El relat bíblic de la creació de l’univers. 3. L’actitud d’admiració davant la bellesa de la natura. 
 

1. La realitat que ens envolta, un regal de Déu perquè puguem realitzar-nos i aconseguir la felicitat. 2. Déu és Creador. El món i la vida com a do de Déu en la Bíblia. Algun relat sobre l’origen del món en l’Antiguitat. 3. La capacitat de la persona humana de trencar la seva relació d’amistat amb Déu: Adam i Eva. 4. La capacitat d’establir amistats amb persones i de malmetre aquestes amistats. 

1. L’experiència del 
pecat en els 
relats de les 
religions més 
antigues. 

2. L’ésser humà se 
sent realitzat i 
feliç quan té 
l’oportunitat de 
fer el bé i 
descobrir que és 
estimat per les 
persones del seu 
entorn. 

 
 

1. El perdó com a necessitat de l’ésser humà per haver trencat la relació d’amistat amb Déu i amb les persones del nostre entorn. 2. La incapacitat de l’home i la dona d’esdevenir feliços, fa necessari l’ajut de Déu. 3. L’ésser humà es pot realitzar plenament gràcies a la relació d’amistat amb Déu. 4. La relació de la persona humana amb la divinitat és una realitat comuna en totes les religions. 
 

1. La persona humana: home i dona, ha estat creada amb el desig de fer el bé. 2. Exemples de persones que han viscut experiències reconegudes de relació íntima amb Déu i que han comportat un benefici per a la humanitat. 
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                                      CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
1. Identificar i valorar la creació com a acte d’amor de Déu a l’home. 2. Reconèixer la relació intrínseca que existeix entre Déu i l’home. 3. Conèixer que la persona és un ésser capaç de parlar amb Déu. 4. Identificar en la pròpia vida el desig de ser feliç. 

1. Apreciar la bondat de Déu Pare que ha creat l’home amb aquest desig de felicitat. 2. Entendre el Paradís com a expressió de l’amistat de Déu amb la humanitat.  
 

 1.Reconèixer i valorar que els pares, els amics i amigues, i l’entorn, són un regal de Déu perquè esdevinguem feliços. 2.Observar i valorar la creació de l’univers com a acte d’amor a la persona humana. 3.Prendre consciència que les accions personals ens apropen a Déu o ens aparten d’Ell. 4.Comprendre que la decisió adoptada per Adan i Eva en el Paradís és l’expressió del rebuig del do que Déu els havia fet. 

1.Descobrir, en els relats de les religions antigues, l’experiència del pecat com a ruptura de l’amistat amb Déu. Reconèixer la incapacitat de la persona per assolir per si mateix la felicitat 2.Fer l’esforç per descobrir que l’afany de fer el bé i realitzar-lo espontàniament genera satisfacció personal i sensació de felicitat. 

1. Reconèixer i estimar que Déu ha creat la persona humana amb desig de bé. 2. Esforçar-se per identificar que l’adhesió al bé genera felicitat. 3. Reconèixer i acceptar la necessitat d’un Salvador per a ser feliç.  4. Interpretar signes, en diferents cultures, que evidencien que la plenitud humana s’aconsegueix en la relació amb Déu. 

1. Avaluar circumstàncies que manifesten la impossibilitat de la naturalesa humana per assolir la plenitud. 2. Reconèixer que la relació amb Déu fa la persona més humana. 

 
 
             



4  
La revelació: Déu intervé en la història. ( Bloc 2 ). 
Competències - Social i cívica. - Aprendre a aprendre. 

Con
ting

uts
 

CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 
1.  Déu s’adreça als homes i dones com a amics. 

      

1. Déu proposa als homes i dones un camí per a la trobada amb Ell. 
 

1. Déu acompanya la 
humanitat en la 
història. 

2. La Bíblia mana el que 
Déu ha fet en la 
història. 

3. La promesa de 
salvació que Déu fa a 
l’ésser humà es 
compleix en la 
persona de Noè. 

4. Déu actua en la 
història: l’amistat de 
Déu amb els 
patriarques. 

 

1. La vocació de Moisès 
per l’alliberament del 
seu poble. 

2. L’acció salvadora de 
Déu a través dels 
patriarques i Moisès 
en el poble jueu. 
Sentit salvífic i 
compromís amb 
l’ésser humà i el 
poble d’Israel. 

3. L’aliança de Déu amb 
el poble d’Israel en el 
Sinaí. 

4. Déu desitja santedat 
per al seu poble: els 
10 Manaments.  

5. La fe i el seguiment, 
resposta a Jesucrist. 
El Manament de 
l’Amor. 

1. Déu està sempre disposat a perdonar. 2. Infidelitat a la missió encomanada per Déu en la història de la Salvació (David). 3. Déu estableix aliança amb el seu poble. 4. La Bíblia: estructura i composició. 
 

1. El poble d’Israel com a dipositari de la saviesa de Déu. 
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 CICLE INICIAL  CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
1. Reconèixer i apreciar la relació paterno-filial entre Déu i l’home. 

1. Reconèixer i apreciar que Déu busca sempre la salvació de l’home. 
1.Reconèixer i considerar la relació entre Déu i els homes com una relació entre pare i fills. 2.Identificar, en els relats bíblics, l’acció de Déu en la història. 3.Reconèixer i valorar els signes de l’amistat de Déu amb Noé. 4.Conèixer i valorar, en la vida dels Patriarques, les manifestacions de Déu  pare: protecció, cura i acompanyament. 

1.Descobrir la importància de Moisès per a l’alliberament del seu poble. 2.Reconèixer les conseqüències de l’Aliança de Déu amb Israel. 3.Comprendre i respectar les característiques del poble que Déu vol segons el contingut del decàleg. 

1. Comprendre i respectar les característiques del poble que Déu vol contingudes en el decàleg. 2.Reconèixer els errors i les infidelitats en la història de la Salvació.  
3. Interpretar el significat de l’Aliança de Déu amb el poble.  4. Distingir i memoritzar els diferents tipus de llibres de l’Antic i el Nou Testament i explicar els diferents autors i moments de la història en què es va compondre la Bíblia. 

1. Descobrir i apreciar la riquesa dels textos  en que s’explica la història del poble d’Israel. 

               



6   
Jesucrist, compliment de la Història de la Salvació ( Bloc3 ). 
Competències - Consciència i expressions culturals. - Comunicació lingüística.  

Con
ting

uts
 

CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 
1.  Jesús, el fill de Déu, es fa home i viu i creix en una família. 2. Maria i Josep col·laboradors de Déu en la realització del procés de salvació de la humanitat.  

      

1. Advent, el temps d’espera del compliment de la promesa de Salvació. 2. El Nadal: el naixement del Salvador. 3. Formes de celebració de la festa de Nadal entre els cristians. 
 

5. El sentit de les obres de misericòrdia en la tradició de l’Església Catòlica. 6. La missió de Jesús és aconseguir que els homes i les dones se salvin i siguin feliços. 7. El bé de les persones com a font i motiu de felicitat. 8. La raó de ser del seguiment de Jesús. Diversos tipus de resposta a la crida de Jesús. 
  

6. Les paràboles de Jesús com a expressió de la seva voluntat de personar. 7. Amistat i preferència de Jesús pels més dèbils i necessitats. 8. Jesús compleix la voluntat del Pare: donar la vida per la Salvació de la humanitat. Passió i mort de Jesús. 9. Significat de la vida de Jesús en tant que lliurament personal i compromís amb tots els homes. 

1. Jesús invita totes les persones a trobar-se amb Ell i descobrir el seu amor a la humanitat. 2. Propostes d’altres religions com a afectes de salvació per a la humanitat. 3. L’anunci del Regne de Déu per part de Jesús i la seva invitació a col·laborar en la seva construcció. 

1. La raó de ser de l’Església Catòlica: la transmissió del missatge de Jesús a tota la humanitat. 2. La resurrecció de Jesús: compliment del pla salvífic de Déu. 3. La participació dels seguidors de Jesús en la seva resurrecció. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
1. Relacionar llocs i esdeveniments en els quals Déu ha expressat el seu amor pels homes en la vida de Jesús.  2. Conèixer i ordenar els principals moments de la Sagrada Família: Jesús, Josep i Maria. 

1. Aprendre el significat del temps d’Advent. 2. Conèixer i valorar la resposta de Maria a Déu.  3. Identificar el significat profund del Nadal. 

 1.Comprendre i adaptar, a la realitat de la nostra societat, les anomenades “obres de misericòrdia”. 2.Mostrar com Jesús, amb els seus gestos i les seves accions, fa que els homes puguin assolir la felicitat. 3.Mostrar com nosaltres podem col•laborar en millorar la societat. 4.Comparar les diferents respostes dels amics de Jesús a la seva crida. 

1.Comprendre el significat d’algunes paràboles en les quals Jesús mostra la seva voluntat de perdonar. 2.Reconèixer la iniciativa de Jesús en el servei als pobres, als necessitats de comprensió i d’amor, i als malalts. 3.Comprendre i apreciar que, en la seva passió i la seva mort, Jesús acompleix la voluntat del Pare i expressa la seva misericòrdia. 

1. Reconèixer en relats evangèlics el canvi que genera la trobada amb Jesús.  2. Conèixer i Interpretar el significat d’altres religions. 3.Aprendre que tots podem col·laborar en la construcció  del Cristianisme.   

1. Distingir que a través Jesús trobem Déu.  2. Esforçar-se per comprendre que Jesús ha de vèncer obstacles externs per a realitzar la voluntat de Déu. 3. Comprendre que la missió de Jesús continua en l’Església. 
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Permanència de Jesucrist en la història: l’Església ( Bloc4 ). 
Competències - Comunicació lingüística. - Expressions culturals. 

Con
ting

uts
 

CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 
1. L’Església, la família de Jesús. 2. El Baptisme l’acte d’incorporació a l’Església. 

      

1. El diumenge el dia dedicat al Senyor. 
 

9. Els cristians manifesten l’amistat amb Déu en el diàleg amb Ell i amb el testimoniatge de la seva vida. 10. Els sagraments. 11. La salvació de Déu a través dels sagraments de l’Església. Els sagraments de la Iniciació i la Reconciliació. 12. L’Església, el Cos de Crist. 13. La celebració de l’Eucaristia. Origen i meta de la vida cristiana. 

10. La Quaresma: temps penitencial. 11. La Pasqua: temps de resurrecció. 12. El naixement de l’Església. L’Esperit Sant és qui dóna vida. Manifestacions dels vincles interns que uneixen els membres de l’Església. 
 

1. Els cristians, testimonis de la resurrecció. 2. Els fruits de la resurrecció: l’alegria i la pau. 
 

1. Jesucrist santifica el temps: l’any litúrgic. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
1. Reconèixer que els cristians formem una família. 2. Reconèixer el Baptisme com a mitjà per a formar part de l’Església. Observar i comprendre els signes presents en la litúrgia baptismal. 

1. Subratlla els elements distintius del diumenge com a dia especial. 
1.Identificar i valorar les accions de l’Església que continuen la missió de Jesús. 2.Explicar que Déu concedeix el perdó mitjançant els sagraments. 3.Observar i comprendre els signes presents en la litúrgia baptismal. 4.Diferenciar signes i moments de la celebració de eucarística. 

1.Conèixer trets de la Quaresma com a temps penitencial. 2.Conèixer trets de la Pasqua com a temps de resurrecció. 3. Identificar l’Esperit Sant com a qui dóna vida en el naixement de l’Església. 

1. Conèixer i respectar la composició de l’Església. 2. Identificar el vincle que existeix entre l’Últim Sopar i la passió, mort i resurrecció de Crist. 

1. Identificar els trets del temps litúrgic de la Pasqua. 

 


